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Konyvvizsg6l6 6s Ad6szak6rt6 Kft.

AnarHer6sAcl

JELENTES

Az 6tl6that6s6gi jelent6s a aMagyar I(onywizsg6l6iKamar6r6l, a konyr.vizsgdl6t tev6kenys6gr6l,
valamint a konprvizsg6l6i kozfeliigyelev6l sz6l6 2007. 6vi L)O(V. torv6ny 55. $ el6ft6sai szerint
k6sziilt.

A jelent6s adatai a 2016. 6vre vonatkoznak.

a) A gazdhlkoddsi forma 6s a tulaidonviszonyok

leirdsa

A KNOW-HOW AUDIT Ktinywizsgdl6 6s Ad6szak6rt6 Kft

1991-ben alakult kod6tolt

felel6ss6gri tatsasilgi fotmilban, 6s az6ta is ebben a jogi form6ban mrikodik.
C6,gegyz6k szdma: 1 1-09-001709
Sz 6khelye: 2800 T atab inya, I\6s6g tn 23. fsz / 2.

Tulaidonosi struktGra 2016. december 37-6n:

Tulaidonos
Hlogyik Zstzsa

kamarai t^g
(000263)

70%

tulajdonos

30%

iwvezet6

kamarzii tag

Virsik Tet6z

R6szesed6s m6rt6ke
tulajdonos

(000328)

b) A hhl6zat 6s a hdl6zaton beltili iogi 6s szervezeti keretek
kiinywizs

g d.I6 cflg egy

kiinyw

izs g6l6i

A KNOW-HO\Ufl AUDIT I(onywizsg6l6
nemz etkozi

c)

bemutatdsa, ha a

hhlilzathoz tattozik

6s Ad6szak6rt6

I(ft

nem turtozik sem belfoldi sem

konywiz s g6I6t h6L6 zathoz.

Az ithnyit6 struktfta leithsa

A

t6rsas6g legf6bb szerve a taggyfiI6s, amely 6vente legalibb egyszer i.il6sezik. A taggrfl6sben a
szavazai arilnyok a t6szesed6s m6rt6k6vel egyeznek meg.
A tfusas6g opetativ ntrfriijilt az igyvezet6 tinyiga, aki on6ll6 aliltfisi joggal rendelkezik 6s a
munk6ltat6i jogokat is gyakorolja.
Ugyvezetd: Hlogyik Zsuzsa, kamatat tag (000263), tulajdon s. Az igyvezet6t teend6ket a
t6rsas6gon beliil munkaviszony ketet6ben l6tja, eL

A

tilrsasilgn6l Feliigyel6

Bizottsigvagy Igazgat6s6g nem mfikodik.
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d) A bels6 min6s6gellen6rz6si tendszer lefu|sa 6s a vezet6 nvilatkoz^ta a rendszer
miikdd6s6nek hat6konysdgdr6t

T6rsas6gunk munkat6tsai a konywizsgillatot aMagyar.I(onywizsg616I{amanMin6s6gelle

n6ntsi

Baotts6gilnak seg6dletei alapjin kidolgozott, adapt6lt 6s speci6lis kieg6szit6sekkel ell6tott
Min6s6gellen6rz6siSzabillyzatalapjilnv6gztk.
A konyr.viz sg6l6 t6rsts6g olyan politik6t

6s elj6r6sokat kovet, amelyekkel az adott rnegbtzhsokat a
szakrnai standardoknak,valamint a szabillyozisi 6,s jogi kovetelm6nyeknek megfelel6en vizsgillja.

A rnin6s6gellen6rz

6si rendsz er elemei, kovetelm6nyrendszere:

1) min6s6g6r

2)

t val6 felel6ss6g

kovetelm6nyek betatt6sa
3) iigyf6lkapcsolatok 6s konk6t megbiz6sok elfogad6sa Es megtafiasa
4) embed et5fon6sok biztositisa
5) a megbizils v6,gehajt6sa, telj esit6se
etJkal.

6)

figyelemrnel kis6t6s,

a

min6s6g-elIen6tz6,s tapasztalatainak dokument6l6sa,

hasznositilsa.

Az

iigyf6l konywizsgillat6&t felel6snek ez6rt olyan min6s6gellen6tz6,stkell megval6sitania,
amelyekazadottkonywizsg6lataakalmazhat6ak.
Az al5it6 konywizsg6l6 csak olyan jelent6seket bocs6that ki, amelyek et azt rnegel6z6en a
t*tsasigban dolgoz6 m6sik, szint6n plnzigyitnt6zm6nyi rnin6sit6ssel 6s gyakodattzllend,elkez6
konywizsg 616 a bels6 min6s6g-ell en6tz6s keretdben 6ttekint.
ado,tt

Az iiglrvezetd ez rtton is nyilatkozik, hogy a vdlemdnye szetint a tdrcasdgntil miikdd7
bels6 min6sEg ellendnflsi rcndszet megbizhaa5an 6s hatdkonyan miikddik

e)
A

Annak jelz6se, hogy mikot volt az utols6 min6s6g-ellen6tz6s

t6rsas6gn6l utoli6ra 201,1,-ben

vlgzett a Magyar I(onywizsg6I6i l{amara min6s6gellen6rz6st,
sor6n elv6gezte a I(NO\fl-HO\7 AUDIT I{ft bels6 min6s6gellen6rz1si tetdszer6nek
lmelynek
6rt6kel6s6t, valamint Hlogyik zsuzsa (000263) min5s6gellen6rz6s6t is.
Mindk6t vizsg6lat rrmegfelelt', rnin6sit6ssel zdrult.

DA

2016. decembet 31-i fordul6napta vonatkoz6an,
alhbbi kiiz6rdekl6d6sre
^z kiitelezetts6gen alapul6
szirmot tatt6 gazdilkod6k szhrnhta v6.gzett iogszabfulyi
kiinywizsgil6i tev6kenys6get

B6cska Takar6kszovetkezet

G6doros 6s Vid6ke Takar6kszovetkezet
I(ondotosi Takar6kszovetkezet
Pannon Takar6kBankZtt
Szabadsz6hs 6s Vid6ke Takar6kszovetkezet
Szentl5rinc-Orrn6ns6g Takar6kszovetkezet
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g)

A fiiggetlens 6gi gyakod att6l sz6l6 ny ilatkozat

A

tfusas6g Min6s6gellen6tz6si szab6lyzata tattalmazza a fiiggetlens6g vizsg6lat6ta vonatkoz6
r6szletes szab6Lyokat
konyrrvizsgillatban r6szfrrev6 tagok 6s alkalmazott^k minden 6vben
valamennyi konywizsgrilttfusas6ggal osszefiigg6en fiiggetlens6gi ntJtlatkozatot tesznek.

A

A

konywizsg6lati munk6ban r6szt vev6k eset6ben a megbizils elfogad6s6t6l kezdve
konywizsgilati munka befejez6s6ig vizsg6ltuk, hogy nem s6riiltek-e a fiiggetlens6ggel kapcsolatos^
kovetelm6nyek, ezen kiviil a fokozottan figyelemmel kis6rjiik a koz6rdekl6d6ste sz6rnot tart6
gazd6lkod6kntl - a tilrsasilganl<nilI ezekfuzilt6lag szovetkezeti hitelint6zet ek a rotaci6 6s az
fu b ev6teli korl6tok b etatt6s6t.

A t{rcasdg iigyvezet6ie ezrttun is nyilatkozilg hogy a fiiggetlensdgi gyakorlat mindenben
megfelel a kiildnbdzd iogszabdlyokban, 6s a lVemzeti Kdnyvuizsgil6i Standatdokban
eldirt kdve telm dnyelorc k

h)

Kiinywizs gdl6k folyamatos k6pz6s

6s6

t6l sz6l6 nyilatkozat

A tiltsasig oktat6si p_olitik66tt felel6s igyvezet6nek folyamatosan gondoskodni kell ar6l, hogy az
MKVK 6s m6s elismett oktat6 tfusas6gok 6ltal szefriezett oktat6sokon a karnatai'tag

konywizsg6l6k, valamint a thrszsilgkonywizsg6l6i munkacsoportban dolgoz6 m6s munkat6rsai is
rendszetesen r6,szt vegyenek, az el6rt kedit pontokat tiltgy6vben migr.t
valamint a
"r6k,oly m6don
speci6lis min6sit6s6nek megfelel6 k6pz6seken a speci6lis kredit pontokat
megszetezz6k, hogy az adott 6vben legal6bb k6t-k6t kedittel min6sit6senk6nt tendelkezzenek.
A titsasig a munkav6gzlshez sziiks6ges tov6bbk6pz6sekre a mwnkatdtsat tendszeresen elkiildi,
szakrnai fejl6d6s6hez a szal<ttodalmat folyamatosanbiztositja 6s megkoveteli, hogy a munkat6rs
szaknnitudis6ta jogszab6\yvilhozilsoknakmegfelel6enaktwatizilIja.

A

ailsasdg iigyvezetdie ezrttun is nyilatkozik, hogy a tdrcasdgndl alkalmazott
oktaaispolitika megfelelf hdttetet biztosit a szakrnai feil6ddshez, a Efinyvuizsgiltik 6s
asszisztensek felkdszitdse 6s tovdbbkdpzise biztositott, a kdnyvuizsgdlflk- mindin 6vben
eleget tettek az el6itt towfbbkdpzAsi kfivetelmfinyelorck

t)

P6nziigyi adatok

A t6tsas6g 2016. 6i6rbev6teli adatu:
Tev6kenys6g
I(onywizsg6latb6l szirmaz6 fubev6tel
Egy6b 6rbev6tel

Osszesen

A

Nett6 6rbev6tel
36.8628Ft

90EFt
36.9528Ft

tdrsas6gnak2076-ban ad6tanilcsad6si szdrgilItatilsb6l sz6tmaz6bev6tele nem szLrmazott.
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D

A kiinywizsgil6k diiazfshnak elvei

A

konywizsg6l6k tagi jogviszonyban, illetve munka jogviszonyban illlnak a tdtsas6ggal,
diiaz6sukat az 6vente fe\ii|vizsgilLt, az adott 6vben elvl,gzett munka alapj6n megkotott
szerz6d6sek, illetve a munkaszerz6dls tattalmtzza. A tagr jogviszonyta tekintettel a t6tsas6"gp
szetzidls alapjin a tr,lajdontl,sszel atilnyos osztal6k is megilletheti, de ilyen kifizet\,s a titgy 6vben
nem tort6nt.

T atabilny a, 2017 . mitci.us

0

6.

iigyvezet6
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